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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 13-12-2019 

National 

 குடியுரிமநச் சட்டத் திருத்த நசசோதோவுக்கு குடினபசுத் தமயர் ப்புதல்  

      

 டிச.12ம் சததி ோட்டின் குடியுரிமந சட்டத்திருத்த நசசோதோவுக்கு குடினபசுத் தலயர் 

போம்ோத் ச ோயிந்த் ஒப்புதல் ததரியித்துள்ார், அதாயது இதன் பம் நச ாதா  ட்டநாக 

நாறும். 

 அதிகாபபூர்ய அியிக்லகனின் டி அபசு தக ட்டில் டி ம்ர் 11ம் சததி 

தயினிடப்ட்டலதனடுத்து இந்தச்  ட்டம் அநலுக்கு யருகிது. 

 இந்தச்  ட்டத்தின் டி டிச.31, 2014 யமப ோ ிஸ்தோன், யங் சதசம், ஆப் ோிஸ்தோன் ஆகின 

ாடுகிிருந்து அகதிகாக யந்த இந்துக் ள், சகீ் ினர் ள், ோர்சகீ் ள், வுத்தர் ள், 

 ிித்துயர் ள் சட்டயிசபோத குடிசனி ோ   ருதப்ட நோட்டோர் ள், அயர் ளுக்கு 

இந்தின குடியுரிமந அிக் ப்டும். 

 குடிபரிலந  ட்டத்திருத்த நச ாதா டி ம்ர் 9ம் சததினன்று சாக் ாயிலும் டி ம்ர் 11ம் 

சததினன்று பாஜ்ன ாயிலும் கடும் யியாதங்களுக்கும் திர்ப்புகளுக்கும் இலடசன 

ிலசயினது. 

 இந்ிலனில் குடினபசுத் தலயர் பாம்ாத் சகாயிந்த் இந்த நச ாதாவுக்கு ஒப்புதல் 

அித்துள்ார். 
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 யங் ிப் ணிக்கு ஆட் மத் சதர்வு சசய்யும் சபோசோ: ச ப தினோர் யங் ி 

அசத்தல் 

 தகாச் ிலன தலலநனிடநாகக் தகாண்ட தினார் யங்கினில், ணிக்குத் சதலயனா 

ஆட் ம சபோசோசய சதர்வு சசய்து யருகிது. 

 தாதுத்துல யங்கிகள், தங்களுக்கா ஊமினர்கலத் சதர்வுத ய்ன கடிநா ழுத்துத் 

சதர்வுகலசன டத்தி யருகின். ினும் தினார் யங்கிகள் அயற்ில் யீ 

ததாமில்நுட்த்லதப் புகுத்தி யருகின். 

 குிப்ாக ச ோச்சிமன தமமநனிடநோ க் ச ோண்ட ஃசடபல் யங் ி, புது பனற் ிலன 

பன்தடுத்து யருகிது. அதன்டி, புதின ஊமினர்கலத் சதர்ந்ததடுக்கும் பழுப் தாறுப்பும் 

சபாசா ய ம் ஒப்லடக்கப்ட்டுள்து. 

 ச்டிப் ி உள்ிட்ட ி தினார் யங்கிகள், யிண்ணப்தாபர்கின் ஆபம்ில 

யடிகட்டலுக்கு, த னற்லக நுண்ணிவுத் ததாமில்நுட்த்லதப் னன்டுத்துகின். ஆால் 

ஃசடபல் யங் ி, ஃசட்சபக்ரூட் என்னும் சதோமில்தட்ம் பம் சபாசாலயப் 

னன்டுத்துகிது. 

 உ ின் சக்தியோய்ந்த 100 சண் ள் ட்டினல்: ிர்நோ சதீோபோநனுக்கு இடம் 

    
 சோர்ப்ஸ் த்திரிம  தயினிட்டுள் உ ின் சக்தியோய்ந்த 100 சண் ள் ட்டினில் 

நத்தின ிதினலநச் ர் ிர்நோ சதீோபோநன் இடம் ிடித்துள்ார். 

 சார்ப்ஸ் த்திரிலக ஒவ்தயாரு ஆண்டும் உகின்  க்தியாய்ந்த 100 தண்கள் ட்டினல 

தயிட்டு யருகிது. ல்சயறு தபப்ிரிடபம் கருத்து சகட்டு அதடிப்லடனில் இந்த 

ட்டினல் தனார் த ய்னப்டுகிது. 
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 இதில் உக அயில் செர்நன் ிபதநர் ஏஞ்சோ சநர்க் ல் முதிடம் ிடித்துள்ார். 

ஐசபோப்ின நத்தின யங் ினின்  ிிஸ்டினன் ோ ர்சட 2-யது இடத்திலும், அதநரிக்க 

ாடாளுநன் கீமலயனின் சோோன ர் ோன்சி சசோசி 3-யது இடத்திலும் உள்ர். 

 இந்த ட்டினில் இதுயலப இல்ாநல் பதன்பலனாக ிதினலநச் ர் ிர்நோ சதீோபோநன் 

இடம்ிடித்துள்ார். இந்தட்டினில் அயர் 34-யது இடத்தில் உள்ார். 

 இயலப தயிப இந்தினாயில் இருந்து ரிவ் ோடோர் குழுநத்மதச் சசர்ந்த சபோரிணி ோடோர் 

நல்ச ோத்போ 54யது இடத்திலும், சனாகான் ிறுயத்லதச் ச ர்ந்த நெூம்தோர் ரோ 65-யது 

இடத்மத ிடித்துள்ார். 

 இந்தினோயில் முதல்மும: ோத் ோப குற்யோி ளுக்கு 21 ோட் ில் தூக்கு 

தண்டம: நசசோதோமய ிமசயற்ினது ஆந்திப அபசு 

 தண்கலப் ாத்காபம் த ய்யர்களுக்கு திபாக பழுலநனா ஆதாபங்கள் இருந்தோல் 21 

ோட் ில் தூக்கு தண்டம யமங்கும் நசசோதோமய ோட்டிசசன 

முதல்முமனோ ,ஆந்திப அபசு 12-12-2019 அன்று  ஒருநதாக ிலசயற்ினது. 

 அதுநட்டுநல்ாநல் குமந்மத ள், சண் ளுக்கு திபாக ாினல் குற்ங்கள் 

த ய்திருந்தால் அயர்களுக்குக்  டுமநனோ தண்டம யிதிக்கவும் யலக 

த ய்னப்ட்டுள்து. 

 கடந்த 2013-ம் ஆண்டு ச ோண்டுயபப்ட்ட ிர்னோ சட்டத்தின்  ீழ் ாத்காப குற் 

யமக்கு ம 4 நோதங் ளுக்குள் படிக்க சயண்டும் ன் யிதி இருந்தது. அமதத் திருத்தி 21 

ோட் ில் யிசோபமணமன முடிக்  ஆந்திப அபசு சட்டம் தகாண்டுயந்துள்து. 

 

 

 


